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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTARAREA NR.169 
privind acordarea normelor de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a 

municipiului Husi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind acordarea normei de hrana personalului din 

cadrul Politiei Locale a municipiului Husi; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

In conformitate cu prevederile OG nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, în 

timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile 

Ordinului nr.502/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si 

administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de 

hrană acordată personalului poliţiei locale; prevederile Legii nr. 155/2010 privind politia 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 36 alin. (2) 

lit. b) si lit. d) coroborate cu alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.7 din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

HOTARASTE: 
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Art.1. – (1) – Se aproba acordarea normei de hrana nr. 1, respectiv 19 lei/om/zi 

calendaristica, neimpozabila, functionarilor publici care ocupa functii publice generale 

din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi; 

 

  (2) - Se aproba acordarea normei de hrana nr. 6, respectiv 25 lei/om/zi 

calendaristica, neimpozabila, functionarilor publici care ocupa functii publice specifice 

de politisti locali si personalului de conducere din cadrul Politiei Locale a municipiului 

Husi.  

   (3) - Se aproba acordarea suplimentului de hrana norma 12 “B”, respectiv 2 

lei/om/zi calendaristica, neimpozabila, personalului din cadrul Politiei Locale a 

municipiului Husi, care lucreaza in ture sau schimburi.   

 

Art.2. – Se aproba Regulamentul de acordare a normelor de hrana pentru 

personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare.   

 

Art.3. – (1) – Finantarea sumelor necesare acordarii nomelor de hrana si a 

suplimentului de hrana, stabilite la art. 2, se va suporta din bugetul Politiei Locale a 

municipiului Husi, pentru anul 2015,  

               (2) - Suma necesara acordarii normelor de hrana si a suplimentului de 

hrana, pentru perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2015, este in cuantum total de 

84668 lei, diferentiata dupa cum urmeaza :  

* norma de hrana nr. 1 in cuantum de 2318 lei; 

* norma de hrana nr. 6 in cuamtum de 76250 lei;  

* suplimentul de hrana norma 12 “B” in cuantum de 6100 lei. 

  

Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  

 

                                                                                  HUSI, 27 august 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza, 

         Sergiu Boeru                                                     Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 


